
Paprasta lūpų mankšta : 

 nusišypsoti, apnuoginti dantis; 

 šypsotis praverta burną; 

 nusišypsoti, po to atkišti lūpas; 

 prasižioti ir užčiaupti burną, lūpas 

įtempti; 

 pakelti viršutinę lūpą, parodyti 

viršutinius dantis; 

 nuleisti apatinę lūpą, parodyti 

apatinius dantis; 

 viršutinę lūpą uždėti ant apatinės 

lūpos; 

 apatinę uždėti ant viršutinės lūpos; 

 patraukti kairįjį lūpų kampą į 

kairę; 

 patraukti dešinįjį lūpų kampą į 

dešinę; 

 išpūsti skruostus; 

 įtraukti skruostus; 

 stumdyti orą iš vieno skruosto į 

kitą; 

 

----------------------------------------------- 

Mokslininkai teigia, kad ir smulkiosios 

motorikos lavinimas didina galvos 

smegenų žievės aktyvumą, todėl gerėja 

kalbėjimas, klausa, rega, dėmesys. 

Netikslingi vaiko smulkiosios motorikos 

judesiai keičiasi, pradeda formuotis akies 

– rankos koordinacija, be kurios vaiko 

judesių lavėjimas būtų neįmanomas, nes 

vaikai mokosi paliesti, paimti įvairius 

daiktus. Taip tobulėja vaiko jutimai, 

kurie svarbūs jo kalbos, suvokimų 

procesams, tai yra aplinkos daiktų 

vaizdinių formavimuisi. Manoma, kad 

tarp smulkiosios motorikos judesių ir 

sklandaus vaiko kalbėjimo yra 

tiesioginis ryšys. Smulkiosios motorikos 

išlavėjimo lygis nėra paveldimas, ir jos 

tobulinimui reikalinga kryptinga 

lavinamoji veikla. 

Keletas paprastų smulkiosios motorikos 

lavinimo pratimų : 

 lipdyti su plastelinu, moliu ir pan.; 

 sukti rutuliukus iš vatos ar popieriaus;  

 piešti ant įvairaus dydžio lapų; 

 konstruoti lego žaidimus;  

 dėlioti dėliones, mozaikas;  

 varstyti batų raištelius;  

 klijuoti lipdukus, smulkias popierines 

detales; 

 karpyti įvairius trafaretus, formas; 

 

 

 

Taisyklingai tarti garsus galime tik dėka 

savo artikuliacinio aparato, kuriam 

priklauso lūpos, liežuvis, apatinis 

žandikaulis, minkštasis gomurys. Šių 

organų judesių tikslumas, jėga, 

sklandumas vystosi palaipsniui vystantis 

vaiko kalbai. Iki 5,5 metų daugelis vaikų 

nemoka ištarti sunkesnių garsų: š, ž, č, dž, 

r ir juos keičia paprastesniais: s, z, c, dz, l 

arba j. Tai vadinama fiziologiniu 

šveplavimu, kuris lavėjant artikuliaciniam 

aparatui dažniausiai „išaugamas“ savaime. 

Kai kurie vaikai netaria šių garsų ir dėl 

nepakankamai išlavėjusios foneminės 

klausos. Pagrindinius artikuliacinio 

aparato judesius lavinti padeda 

artikuliacinė mankšta. Jos dėka 

išmokstami tam tikri artikuliacinio aparato 

organų judesiai, kurie reikalingi 

taisyklingam garsų ištarimui. Atlikti 

artikuliacinę mankštą reikėtų kasdien, kad 

įgyti įgūdžiai įsitvirtintų. Geriausia ją 

daryti 3-4 kartus per dieną po 3-5 minutes. 

Mankštą reikia pravesti smagia žaidimo 

forma. 

 

Sėkmės 

 



 

 

 

 

 

 

Svarbiausia nepamiršti, 

kad geriausias vaiko 

ugdymas būna tuomet, kai 

jis vyksta nepastebimai, 

nuoširdžiai ir natūraliai! 

 

 

 

 

 

 

Parengė: „Gilijos“ pradinės mokyklos, 

logopedė Audronė Lazdauskienė 

 

 

 

 

 

Mankštelės, 

padeda man 

kalbėti !!! 
 

 

 

 

 

 

Paprasta artikuliacinio aparato 
mankšta : 

 ne tik sučiaupti lūpas, bet ir 

stipriai jas suspausti; 

 ne tik ištempti lūpas į šypseną, bet 

stipriai įtempt ir užlaikytii; 

 ne tik padaryti "dūdelę", bet ją 

darant, ištempti lūpas į priekį (kad 

lūpos būtų kietos); 

 ištemptom į priekį lūpom 

"bučiuotis"; 

 ištemptom į priekį lūpom daryti 

anspaudus ant delniuko; 

 atliekant liežuvio judesius į šonus, 

turime liežuviu neliesti lūpų; 

 iškišti įtemptą liežuvį; 

 pakankamai išsižioti, kad būtų 

galima pakelti platų įtemptą 

liežuvį į viršų ir palaikyti; 

 iš plataus liežuvio padaryti smailų 

liežuvį "adatėlę"; 

 Garsiai virpinti lūpas “arkliuko 

prunkštimas”- prrr prrrr.... ; 

 „Kalakutas” – buldu buldu  

(liežuvio galiuku greitai braukome 

per viršutinę lūpą;.  

 Aplaižyti liežuviu viršutinius, 

apatinius dantis;  

 Liežuviu pakaitomis mėginti 

paliesti nosytę, po to smakriuką; 

------------------------------------------ 

 


